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A rossz üzleti viszonyok.
Nem hogy megszűnne a nyomor, de 

inkább folyton növekedik. A dohánytermé
kek eladása kevesbedik, a hirlapeladás 
is csekélyebb lesz, a dohányzáshoz szük
séges czikkekböl nagyon keveset adnak 
el és az osztálysorsjáték üzletnél, amely 
mégis egy kis hasznot hajtott, beállott a 
teljes pangás, ugyannyira, hogy sok árus 
saját pénzét vesziti el mellette.

E témát már egyszer és azon remény
ben tárgyaltuk, hogy a tőzsdéseK köré
ben valamelyes mozgalmat támaszt, mely 
alkalmas lenne a bajokon enyhíteni. Hasz
talan aposztrofáltuk mindazokat, kik
segitve vethetnek közbe magukat. Hasz
talan kértük a pénzügyminisztériumot, 
hogy a bér és adóleengedésnél segéd
kezne. Mindez nem használ, nem hallot
tak bennünket, kik segíteni tudnának 
épp úgy nem, mint azok, kik rezignálódva 
ölbe tett kézzel nyugodtan megvárják, 
mig a szerencsétlenség teljes hatalmával 
tör rájuk.

És ez tényleg bekövetkezzék? Magyar- 
ország dohányárusai tényleg odáig akar
ják juttatni a hallatlan viszonyokat, mig 
a segítség akárhogy is lehetetlenné válik? 
És nyugodtan akarják szemlélni, hogy 
csekélyke készletük, kicsiny vagyonuk 
mindinkább összezsugorodik, mig utoljára 
semmisem marad belőle?

Nem hisszük, hogy csak egy tőzsdés 
is létezzék, ki beleegyezne abba, hogy 
veszélyeztetett megélhetési forrása egy
általán kiapadjon. Nem hisszük, hogy 
akadjon egy olyan tőzsdetulajdonos, ki 
teljes erővel azon nem lenne, hogy a 
most uralkodó es a még jövendő nyomor
nak azáltal gátat vessen, hogy módokról, 
eszközökről gondoskodik, miszerint kere
setét megmentse, föltéve, ha az a szó 
igaz értelmében keresetnek vehető.

Teljes meggyőződésből mondjuk, hogy 
a körülmények jelenlegi állásánál, kiknek 
kizárólag csak tőzsdéjük jövedelméből 
kell megélniük, komoly veszedelem előtt 
állnak. A  veszély abból áll, hogy egy 
napon arra a tapasztalatra jutnak, hogy 
a haszonélvezet a bevételből a kiadást 
többé nem fedezi.

Ez nem önkényes vélemény és leg
kevésbé sem túlzott. Ali ezt kérdezös- 
ködésiink és vizsgálódásaink alapján mond 
juk, melyek arra a következtetésre jut
tattak bennünket, hogy a fővárosban 
létező tözsdések alig egytized részének 
marad 1000 koronán felüli tiszta nyere
sége. Ez nemcsak borzasztó, de egyszerűen 
iszonyt keltő. Gondoljunk csak arra, hogy 
ezer üzletember közül alig 100 képes üzle

tének jövedelméből megélni. Nem-e önkény
telenül merül fel bennünk a kérdés, hogy 
a többi 900 tőzsdés miért vezeti mégis 
üzletét ?

Igen könnyen megoldható ez a talány; 
a tőzsdés, ki üzletét alaposan érti, már 
egyáltalán meg is találta a rejtvény kul
csát. Nagyon csodálatos ez, majdnem 
hihetetlen, de mégis igaz. Aki egy tőzsdé
nek boldog tulajdonosa, úgy vélekedik, 
hogy kincsesei bir, melyet mindaddig 
annak tarthat, mig már sem dohány és 
szivarral, sem készpénzzel nem rendel
kezik. Ha még idejekorán belátja, hogy 
ez igy tovább nem megy, úgy eladásra 
kínálja tőzsdéjét és hála a mindig jelent
kező ostobaságnak, nemsokára talál is 
vevőt.

Ez az utóbbi körülmény miatt vezeti 
sok dohányárus a kimutatható veszteség 
ellenére is üzletet, amennyiben Vár, mig 
egy jó vevő jelentkezik, hogy ezután az 

I üzletnél szenvedett veszteségeit is ki
pótolja.

Ilyen állapotban van jelenleg száz és 
' száz dohánytözsdés, kik vevőre várakoz
nak. Es e tőzsdék tulajdonosai kitartanak 
az utolsó pillanatig, nem adják fel üzle
tüket, de nem is gondolnak arra, hogyha 

| okosan belevágnának és cselekednének, 
üzletük (elvirágozását is elérhetnék. A 
dohányengedélyben, mely tudvalevőleg 
nem is az ó tulajdonuk, egy kincset 
őriznek, vagyont, melyet világért sem 
dobnának el. Mindezen okok miatt, úgy 
látszik, a világ előtt mintha ezek az 
emberkék teljesen megelegedettek lenné
nek és nincs ember, aki sejtené, hogy 
mily nyomor uralkodik olykor egy ilyen 
dohánytózsde négy falai között.

Világosan látható, hogy ezen állapotok 
keményen sújtanak le azokra, kik jelen
leg egy egészséges életképes üzlettel 
birnak, amelyből megölhetnének. Amidőn 
az üzletmenet eleven, ezen egésztelen 
üzemnek nincs oly nagy hordereje, mint 
a népgazdasági sülyedés korszakában és 
az általános nyomorhelyzetnél, mely je 
lenleg uralkodik. Nemcsak egészségtelen, 
de veszélyes is a dohánytőzsdéknek je 
lenlegi állapota, annál inkább, miután 
nem várható, hogy a kényelmetlen hely
zetnek vége szakadjon s igy tehát jogo
san lehet állítani, hogy a zűrzavaros álla
potok mellett mindennek fel kell oszolnia. 
A pénzügyi közegek nyugodtan nézik 
végig ezt az üzemet, ahelyett, hogy hir
telen véget vetnének ezen állapotoknak. 
Csak úgy mint eddig, mo,t is kioszto
gatják a dohányengedélyeket és nyugod
tan megengedik, hogy a tőzsdetulajdono
sok eladják tőzsdéjüket; az engedélyeket 
átírják az uj tulajdonosok nevére és leg

csekélyebbet sem tőrödnek vele, hogy 
egy ilyen tőzsde életképés-e? Termé
szetes, egyes tözsdések zarándoklását 
figyelemmel kisérni és utána vizsgálni, 
hogy valaki üzletének jövedelméből meg 
tud-e élni, nem tartozik a pénzügyi köze
gek feladatához, ámbár máskülömben ez 
a legjelentékenyebb mozzanat az enge
dély kiosztásánál. De most nem egye
sekről van szó, hanem inkább minden 
egyes körülmény oly eseményt képez, 
melyhez az összeseknek jogos köze van.

A dohányeladás, űzzék azt nagyban 
vagy kicsinyben, összességében a dohány
jövedék kiváló érdekét képezi. De az 
árudáknak tehetséges, használható áru
sokra van szüksége és nem oly embe
rekre, kik koldusokká lesznek téve. Mert 

j  ha ez ily módon tovább folytatódik, úgy 
előre megjósolhatjuk, hogy a fővárosi 

| üzem nemsokára olyan lesz, mint a vidéki 
városoké és faluké, hol csak a dohány
tábla figyelmeztet bennünket arra. hogy 
egy tőzsde előtt állunk, hol sem dohányt, 
sem szivart nem kaphatunk.

Mi úgy ecseteljük ezeket az állapoto
kat, ahogy tényleg leteznek, nem túlo
zunk egy cseppet sem, de úgy adjuk elő, 
mint azt mindenki, aki tőzsdét vezet és 
azt érti is, előadná. Ez, mint mondottuk, 
nem először van, hogy e témát érintjük 
és az árusokat felhívtuk, hogy szedjék 
össze végre magukat es valamennyinek 
közbevetése és minden törvényes eszköz 
segélybe vétele által vessenek véget e 
szomorú állapotoknak. Ki véleményünk
ben osztozik, aki saját es üzlettársa 
helyzetén javítani óhajt és a fogyasztás 
fokozatos sülyedését meggátolni akarja 
és vegre valahára egészséges forgalmi 
viszonyokat akar teremteni, az forduljon 
bizalommal hozzánk es mi egy mozgal
mat fogunk létrehozni, mely okvetlen 

j eredményt fog elérni; de aki nyugodtan 
megvárni akarja, hogy mit tesznek majd 
mások, aki úgy vélekedik, hogy szükség 
esetén tőzsdéjét eladja, annak előre meg
mondjuk, hogy nemsokára olyan idők 
jönnek, amikor egy tőzsdét nemcsak eladni, 
de kibérelni, sőt elajándékozni sem lehet. 
Aki pedig végre nem hiszi el, amit itt 
bizonyítunk, az vegye csak tőzsdeköny- 
vecskéjét kezébe és nézze utána, hogy 
mint hanyatlottak minden év után a szá
mok, vagy vizsgálja meg árukészletét és 
hasonlítsa össze az elmúlt évben bírt 
készlettel. Ha akkor nem nyílik ki szeme, 
úgy egyáltalán nem lehet rajta segíteni.

Itt a gyors cselekvés ideje! Fordul
jatok hozzánk és mi örömmel segéd
kezünk tanácscsal és tettel.
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Hasznavehetetlen áruk.
Ha a m. kir. dohányraktárakból eliongyoló- 

dott, összetört vagy bármely más okból haszna
vehetetlen áruk lösznek kiszolgáltatva, úgy a 
raktár in’.ózöség kötelessége, minden vizsgálat 
és jegyzőkönyv felvétel mellőzésével, a tönkre
ment arukat has'-nálhalókkal kicserélni.

Így hangzik egy rendelet, melynek pozitív 
létezéséről tudomásunk van s mégis úgy lát
szik, mintha a hivatalnokok közül, kik az 
áruk kiszolgáltatásával foglalkoznak, egyik sem 
ismerné azt.

Képtelen abszurditás, hogy ilyesmi előfordul
jon. Kgy ily fontos rendszabályt, egy a minisz
tertől alairt utasítást, úgy hisszük, komolyabban 
kell venni, mint azt tényleg teszik, hívenként 
tán százszor is előfordul, hogy egy szivarral 
vagy szivarkákkal telt láda, vagy egy zsák 
dohány, a rossz időjárástól befolyásolva, haszna
vehetetlenné válik. Ezen nincs semmi rend
kívüli. Tehát egy bölcs rendelet gondoskodik 
arról, hogy ily esetekben az áiu gyorsan ki 
legyen cserélve, miután a hiba oly helyeken 
is, ahol a nagytözsdés dominál, egyetlen egy 
esetben sem eredhet attól. De mi történik 
ilyenkor? A dohányraktari hivatalnok megta
gadja a kicserélést, miután nem ismeri a rende
letet; a pénzügyigazgatóságlioz fordul most a 
károsult, de a rendeletet az sem ismeri s igy 
nincs más hátra, mint hogy a pénzügyi fel
ügyelőség jegyzőkönyvet vegyen fel az esetről. 
Hogy azután mi történik, az mellékes. A  nagy- 
tőzsdés csak a legritkább esetekben kapja vissza 
pénzét vagy az árut teljes értékében. Azt a 
körülményt nem tudjuk megérteni, hogy miért 
nyugszik bele a nagytözsdés. hogy ily módon 
megkárusoljon. Mert hisz itt oly veszteségről 
van szó, mely abból ered. miszerint nincs tudo
másuk egy fennálló rendelet létezéséről, egy 
oly rendeletről, mely tisztán, világosan beszél, 
úgy, hogy kommentárrá éppenséggel nincs szük
sége. Ezt az eljárást még csodálatosabbá teszi 
azon körü’mény, hogy e rendelet évekkel ezelőtt 
úgyszólván a magy kir. dohányjövedék egy 
magas állású hivatalnoka létesítette s igy annak 
létezéséről pontos tudomása van. Miért nem 
bocsát ki tehát a magy. kir. dohányjövedék 
egy körrendeletét az összes dohányraktárakhoz, 
hogy a hasznavehetetlenné vált áruk haladékta
lan kicserélése kötelességükhöz tartozik. Úgy 
hisszük, hopy ez a dohányjövedék hatáskörébe 
tartozik és kötelességük lenne itt végre vala- 
hára rendet teremteni. Bár nem bocsájtható 
meg, hogy azon hiva'alok, kik a felekkel érint
keznek, ezen fontos rendeletet nem ismerik, 
mégis a hiba azon hivatali köröket terheli, 
akikhez folyton ilyen eseteket bejelentenek, 
anélkül, hogy azok a fennálló rendeletre figyel
meztetnék a dohányraktárak hivatalnokait. Fel
kérjük a magy\ kir. dohányjövedék tek. igaz
gatóságát, hogy keressék ki ezt a miniszteri 
rendeletét és küldjék el sokszorosítva vala
mennyi dohanyralclárhoz, miszerint annak értel
mében jogszerüleg járjanak el s igy a nagy- 
tözsdések meg ne károsuljanak.

Vegyesek.
Harc a dohányzás ellen. Déli egy órakor, 

mikor véget ér a középiskolák előadása, érde
kes alakokkal népesül be az utca. Fiatal isko- 
láslegénykék, alighogy pár lépéssel maguk 
mögött hagyták az intézetet, zsebredugják pár 
szál könyvüket és amúgy urasan — cigarettára 
gyújtanak. Csak amikor valamelyik professzor 
kerül elébük, tüntetik el hamarosan a drága 
jószágot. Hogy hová tüntetik el, arról a mamák 
tudnának legtöbbet beszélni, kik nem győzik a

sopánkodást, hogy honnan is van az a sok lyuk 
a fiuk kabátjában, akár csak valaki szántszán- j 
dákkal kiégelte volna a d: ga szövetet. Nos, j 
ezentúl nem csak a d ákok mamájának, hanem 
a tanár urak feleségének is lesz oka ehez 
hasonló sopánkodásra. A  professzorok, kik 
eddig teljem lelki gyönyörűséggel szihatták a 
szivarjukat, kény'telen-kelletlen tanulnak majd 
diákjaiktól s ugyancsak sietve dugdosgatják 
majd ők is a drága jószágot, ha valamelyik 
tanítványuk feltűnik a szemhatáron. És hasonló 
csempészkedésre szorulnak majd a hivatalnokok 
is, kik eddig ny ugodtan füstölhettek unalmukban 
a hivalalo:: órák alatt, ezentúl pedig nem en
gedhetik meg maguknak ezt az élvezetet, 
legalább ‘ nem az olyan hivatalokban hol nők 
is megfordulnak. Es megcsükken a cigarettázó 

j asszonyok szama is. Aki a tanítónő nemes 
hivatásában működik, nem lehet többé dohányzó
asszony. mert a tanítónőknek tilos lesz a ciga- 
rettázás. \ vi-zonyok változását keservesen 
érzi meg majd az utca csavargója is. kincK 
dohány-éhségét eddig bőségesen kielégítette a 
sok elhullatott szivar- meg cigaretta-csutka. 
Ezentúl minden túca szegletén lesz egy kis 
szekrény cs szigorú büntetés terhe alatt oda 
kell bedobnia mindenkinek a szivarvégeket. 
Íme ilyen perspektívát tár elénk a jövő. ha 
úgy lesz, mint a hogy a Magyar Nemzeti Szö
vetéig kívánja. Ez a derék egyesület ugyanis, 
mely eddig oly szépen szolgálta a magyarság 
ügyét, most az erkö’csnemesitésre is ráadta 
magát és ö terjesztette a főváros tanácsa elé 
mindezeket a kéréseket. Teljesül-e a szövetség 
kívánsága? — hamar el fog válni. Addig is, 
mig a döntés bekövetkezik, mentsenek remény
séget azok. kiket e drákó rendszabályok első 
sorban sújtanának, abból, hogy akik hivatva 
vannak dönteni : a fővárosi tanács tagjai egytől- 
egyik — dohányosak.

Napid! jasok mozpalma. Az állami hivatalokban 
alkalmazott napidijasok októberben mozgalmat 
indítottak, melynek ez volt a célja, hogy egy 
Budapesten tartandó országos kongresszuson 
állapodhassanak meg a módokról, melyekkel 
helyzetüket jobbra fordíthatják. Ebben a dolog
ban most a mozgalmat vezető budapesti bizott
ság körlevelet adott ki, au.ely elmondja, bogy 
eddig a napidijasoknak csak a többsége csatla
kozott a mozgalomhoz, de nem valamennyi 
napidijas; pedig, hogy sikert érjenek el, vala
mennyiüknek össze kell fogniok. Az ok amiért 
sokan nem csatlakoztak még. a körlevél szerint 
nem az, hogy nagyon meg vannak elégedve 
sorsukkal, hanem egyrészről az, mert nem 

| tudtak, hogy újév után is lehet csatlakozni, 
másrészről meg az. hogy rossz anyagi helyzetük 
miatt sokan nem járulhattak hozzá a kongresszus 
költségeihez a megszabott egy koronával. Az 
elsőre nézve most tudtul adja a körlevél, hogy 
január 31-ig lehet csatlakozni de, még később 
is, mert március előtt nem tarthatják meg a 
kongresszust; a másodikra nézve podig buzdítja 
a kartársakat, hogyha másképp nem lehet, 
gyűjtés utján, vagy mulatság rendezésével 
szerezzék meg a költségeket, hiszen humánus 
célnak akarnak szo'gálni. A  körlevél végül 

: lelkes szóval buzditja az állami napidijasokat,
' hogy valamennyien képviseltessék magukat 

kiküldötteikkel a kongresszuson.
A fizetöp inezér leleplezései. Egy nyugalomba 

vonult fizet őpincz.ér, a ki egész életén át a 
vasúti étkező kocsikban szolgált, tapasztalatairól 
érdekes adatokat beszél el. Különösen a borra
való kérdése érdekes. így, a többek közt azt 
mondja, hogy az előkelő khinai olvasás nélkül 
adja a borravalót. Mindegy neki, hogy 10 cen
timét ad-e, vagy húsz frankot. A  japáni ven- 

| dég nagyon bőkezű és szerény. Az amerikai,

már hazulról meg van szokva a nagy borravaló 
adáshoz. A  franczia sokat kínozza a pinezért, 
de szívesen ad gazdag borravalót. Az angol 
vagy nagyon 1 őkezü vagy n igyon fösvény. 
Középuta nem ismer. A  magyarok, németek, 
oroszok, belgák, dánok, spanyolok, osztrákok 
útközben nem néznek arra, hogy egy-két hatossal 
többet adjanak ki. (A  pinezér véleménye szerint 
azonban, ezt a tékozlást otthon takarítják meg.) 
A  fejedelmekről szerzett tapasztalatait a követ
kezőkben gyűjti össze: II. Eipót, belga király 
egy napóleon aranyat ad. az orlcansi herczeg 
25 Irankot. az Aumule herczeg f> frankot, a 
bolgár fejedtm 20 fiánktól f)0 frankig, a német 
herczeg 20 márkát, az orosz nagy Ív rezegek, 
személyök szerint 20 frankig terjedő borravaló- 
vei bőkezüsködnek, Kriiger 10 frankkal szerepel 
a listán, mig Chamberlain csak 50 centimé 
borravalót ad a pinezérnek. A  walesi herczeg 
pedig egy.altalaban nem ad borravalót, hanem 
rábízza ezt a ocourier» -re, a ki nem nagyon 
bők« zü.

Munkáközvt titö  in tezelek a vidéken. Hegedűs 
kereskedelemügyi miniszter számos ipartestület 
kérése folytán a budapesti munkaközvetítő 
intézet mintájára vidéken, a kereskedelmi és 
iparkamarák székhelyén munkaközvetítő inté
zetek fellállitását tervezi IC végből leiratot 
intézett a kereskedelmi is  iparkamarákhoz, 
melyben véleményes jelentéstételre hívja fel 
őket. vájjon ily intézetek létesítése szüksége
sek-e és hogy azok íellálitása és fentartása 
milyen kö tséggel járna.

Budapest í-dója. Mindenki panaszkodik, csak 
az adófelügyelő van megelégedve a mai viszo
nyokkal A  szigorú végrehajtásoknak és transz- 
íeralasoknak n:cg\an az eredménye. Tavaly 
1,453.073 korona .15 fillérrel fizettek több adót, 
mint 1890-ben. A  nagyobb adójövedelemnek 
egyik oka az is. hogy az adokivető bizottságok 
az adóalapot emelték.

Seg'-dszeikesztő : Heltal Nándor.

A Magyar dohánykereskedelmi
r ó s z vó n y tá rsaság

1901. évi január hó 24 napján délelőtt 9 órakor saját 
helyiségeiben (Hudnpc.slcn, V., Krzsébi t-lér lf> sz.) inog
ta rtandó

rendes évi közgyűlésére
t. ez. részvén yo.-eit* tisztelettől meghívja.

N a p i r e n d :
1. Az vnzgatóság.jeleiilése az elmúlt évi müködöséről. 

A lelüry> lő-kizu ls.:c* jelentése.
3. A számadások n< gvizsgálá>:i, a mér le* • mogállnpi- 

lása s a nyereség felosztani iiánli hálái o/.alhuzalai.
4. Az igazgatóság és a felügyeld bizottság részére 

megadandó lelmennény i-ánli hat uoz.ul hozatal.
f>. Kgy i, nzgatósági Ing in*^választása.
* Az alapszabályok 1 f> 5} a élteiméin n éi tesittelnck 

a t. ez részvényesi k, miszerint a részvényeknek a lenem 
járt szelvényekkel cgvinl \nló b téloirénye>ébo a tár
saságnál (V., Koséhcl lér lf>. sz.) hez-r/lag folyó hó 19. 
napjáig eszközölhető.

M érlegszon la  1900. évi deczem btr hó 31-én .
Vagyon: Adósok K. 4.813,17210. Irodai felszerelvé

nyek . 100 . Itnktá'i felszerelvén)ik K. !()•- . Dohány
K. 325498.88 Külloldi váltók K. 11,473 13. I’én/.tár K. 
5707 99 Dohánylugviz K. 85'50. Összesen f» 186,047 00.

Teher: Uészvóuylőke K 2C0.0000 - Kamatszelvény 
K 80.000 . Njereseg előhozat K. 89 370'78. Hitelezők
K. 1.186,706-77. M. kir dohányjövedék K 793,990 08. Át
meneti számla K. 829 000- Hészvónye*ek tartalék 
számla K. 41,600- Nyereség K. 715,81:002. 0  szénén 
K. 5.186,047.60.

Budapest, 1901. évi január hó 15-én.

A z  i g a z g a t ó s á g .
A  fc Iű g y e lé -b lz o lt i i á K  J e le n té se .

Az igazgatóság állal előterjesztett 1900 évi fenti 
mérlegel megvizsgáltuk, fő és mellékkonyv kkel összeha
sonlítva, hz 1875. évi XXXVII. I -ez. 199. 8. értelmében 
megegyezőnek és helyesnek találtuk.

A fe lügye lő -b izo ttság : 
ld. Földiák Vilmos s. k. Tolnai Imre s. k. 

oroszi Eálványl Gyula a. k.
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„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T . Die s« lii clilt* üeHcliflflalage. — Uobrauelibar gewoiílene Waaren. Ibiefkasten dér Hedaction.

Die schlechte Gescháftslage
Die Noth nimmt kein Ende. in' Ge- 

gentheiJ, sie wachst stetig. Dér V tr- 
schleiss dér Tabakprodukte nimmt ab, 
dér Zeitungí-verscbleiss vvird geringer, 
die Rauchrequisiten finden keinen Absatz 
und das Klassenlotterit-GescbSft, wel- 
ches noch im Vorjahre einen kleinen 
Nutzen gebracht batte, liegt totál dar- 
nieder. deiart, da. ŝ viele Verschleisser 
sogar ibr eigenes Gcld dal ei verlieren.

W ir babén dieses Thtma scbon be- 
sprochen, in dér Hofü'nung, dass in den 
Kreisen dér Trafikanten irgend eine Be- 
wegung entstehen werde, welche gecig- 
net wiire binder.d zu wirken. W ir babén 
vcrgebens Diejenigen apostropbirt, wel
che helfend eingreifen könnten. Vergebens 
babén wir das Finanzministerium ersucht, 
zűr Linderung dér Noth den scbwerer 
getroffenen Trafikanten clurch Pacbt- und 
Steuernachlasse beizusteben. Es half alles 
nicbls, wir wurden nicbt gebört, weder 
von denen, die helfen könnten, noch von 
denen, die resignirt die Hiúidé in den 
Schoss légén und rubig abwarten, bis 
das Unglück mit aller Macht über sie 
hereinbricht.

Soll das wirklich geschthen? Wollen 
die Tabak-Trafikantt n Ui garns es wirk- 
lich so weit kommen lassen, bisjegliche 
Hilfe unmüglich ist l Wollen sie rubig 
zusehen. wie ihre geringen Vorrathe. 
ibr kleúies Vermögen imnier zusanimen- 
schrumpft, bis dass gar nichts mehr da- 
von iibrig sein wird?

W ir glauben nicbt, dass es auch einen 
Verschleisser gibt, dér damit einverstan- 
den ist, dass seine bedrohte Existenz 
liberhaupt aufbören solle. W ir glauben 
nicht, dass es einen Verschleisser gibt, 
dér nicht alles daiati setzen würde, dér 
herrschenden Noth, sowie dér noch zu 
.gíwartigenden dadurcb vorzubeugen, in- 
dem er auf Mittel und W ege bedacbt 
ist, sich sei’ien Erwerb zu retten, be- 
ziebungsweise ihn derart zu gestalten, 
dass von einem Erwerb im wabren Sinne 
gesprochen werden kaim.

So wie die Dinge beute stehen, wir 
sagen es aus vollster Ueberzeugung, 
stehen Diejenigen, welche ausschliesslich 
von dem Ertrage ibrer Trafik lében 
müssen, vor einer ernsten Gefahr. Diese 
Gefahr besteht darin, dass sie eines 
Tages die Wahrnehmung machen wer
den, dass die Nulzniessung aus den Ein- 
nabmen die Ausgaben nicht mebr decken. 
Dieser Ausspruch ist kein willkürlicher 
und durchaus nicht iibertrieben. Wir 
sagen das auf Grund dér von uns er- 
hobenen Erkundigungen und Nachfor- 
schungen, welche uns zu dem Ergebnisse 
gelangen liess. dass dermalen zumindest 
im Bereiche dér Hauptstadt kaum ein 
Zehntel dér Trafikanten einen reinen 
Nutzen von über 1000 Kronen erübrigt. 
Das ist nicht nur schrecklich, sondern 
es ist einfach Schauder erregend. Mán 
denke doch, dass von tausend Gescháfts-

leuten kaum hundert im Standé sind, 
sich von dem Ertragnisse ihres Geschattes 
zu ernahren. Muss maii sich da nicht 
unwillktirlich fragen, warum die übrigen 
900 Trafikanten gleicbwobl ihre Geschafte 
fübren ?

Das Rathscl ist s« hr einfach zu lösen, 
Trafikanten, die ibr Geschaft genau ver
sit ben, dürlten überhaupt die Lösung 
scbon gefunden habén. Es ist merkwür- 
clig. fást unglaublicb, aber es ist doch 
walir. Derjenige, dér eine Trafik hat, 
vermeint, wenn er sein Geschaft: nicht 
verstebt, einen Sehatz zu habén, d n er 
insolange als solchen betracbten muss, 
bis er weder Tabak und Zigarren, noch 
Baargeld mel r besitzt. Fangt er gleicli- 
w'olil noch bei Zeiten an einzuseben, 
dass es so nicht weiter gébén kaim, dann 
verkauft er sein Geschaft und dank dér 

| Dummheit, die niemals ausstirbt, findet 
er aucli hald einen Kaufer.

Dieser letztere Umstand ist es, wel- 
Icher viele 'rrafikanten abhalt, ibr Ge- 
schafr trotz des nachweisbaren Schadens 
den sie erleiden, weiter zu führen, indem 
sie darauf warten. dass ein guter Kaufer 
koir.mt, dér dann das, was bei dem Ge
schafte verloren gegangen ist. auch 
bezahlt.

In diesem Stádium befinden sich 
dermalen hunderte von Tabaktrafiken, 
welche eines Kiiufers harren. Und die 
Besitzer dieser Trafikén, sie harren aus 
bis zűr letzten Minute ; sie gébén weder 

1 ibr Geschaft auf, noch sind sie bedacht 
' darauf, dass sie durch kluges Eingreifen 

und Maiidéin das Aufblühen ihres Ge- 
i schaftes ermüglicben. In dér Trafik- 

Lizenz, die bekanntlich nicht einmal 
ihnen gehört, büten sie cinen Sehatz,

! ein unapinares Vermögen, das sie nicht 
; verschleudern wollen. Aus all dicsen 
Gründen scheinen die Leutchen vor aller 
Welt auch zufrieden und kein Menscli 
alint, welches Eleiül baulig zwischen den 
vier Mauern eines solchen Verschleiss- 
lokales herrscht.

Es liegt klar auf dér Hand, dass diese 
Zustánde Diejenigen bárt treffen, die de 
facto ein gesundes, lebensfahiges Geschaft 
besitzen, wobei sie existiren könnten. 
In Zeiten, wo die Geschafte überhaupt 
llott gébén, ist diese ungesunde Konkur- 
renz nicht von so grosser Tragweite, 
wie in Zeiten des volkswirthschaftlichen 
Niederganges und dér allgemeinen Noth- 
lage, wie sie gegenwartig herrscht. Es 
ist nicbt nur ein ungesunder, sondern 
sogar ein gefáhrlicher Zustand, in wel- 
cbem sich momentán die Tabak-Ver- 
schleisser befinden, zumal nicht nur kein 
Ende dieser peinlichen Situation zu er- 
warten ist, sondere auch mit F'ug und 
Recht behauptet werden kann, dass sich 
in dicsem Wirrwarr dér Verháltnisse 
alles auflösen muss. Die Finanz-Behör- 
den sehen dieses Treiben ruhig mit an 
und thun gar nichts, um diesem Zustánde 
ein jahes Ende zu bereiten. Sie ertheilen, 
wie bisher, gegen aller Raison Trafik-

Li/enzen. lassen ruhig die Trafikbesitzer 
ilire 1 rafiken verkaufen, dérén Lizenzen 
sie untersebrieben ur.d kümmern sich 
n elit im Geringsten darum, ob eine solche 
I rafik auch lebensfáhig ist. Freilich, die 
Wohlfahrt des einzelnen Trafikanten zu 
tiberwachen, zu untersuchen, ob irgend 
Jemand aus dem Ertragnisse des Ge- 
schaftes auch zu leben vermögen wird, 
das ist nicht die Aufgabe dér Finanz- 
Behörden, obgleich es anderswo denn 
denn doch ein Hauptmoment bei Erthei- 
lung dér Lizenz bildet. Nun aber han- 
delt es sich hier nicht lediglich um den 
Einzelnen, vielmehr bildet jeder einzelne 
Fali ein Ereigniss, was die Gesammtheit 
angeht. Dér Tabak-Verschlciss, ob er 
im Grossen, ob er im Kleien betrieben 
wird, in seiner Gesammtheit bildet er 
aber ein eminentes Interessé des Tabak- 
Monopols. Dieser Verscbleiss bedaif je- 
doch tüchtigei. leistungsfabiger Ver
schleisser und keiner Leute, die zu 
Bettlern gemacht werden. Denn geht es 
in dieser Weise fórt, wir können dies 
schon heute sagen. wird dér Verschleiss 
in dér Hauptstadt bald derart aussehen, 
wie er in den Provinzstadtchen und Dör- 
fern aussiebt, wo mán blos durch das 
Vorhandensein einer Trafiktafel daran 
gemahnt wrird, dass maii vor einer Trafik 
steht. einem Zigarren- und Tabakge- 
schafte, wo maii weder Tabak noch Zi
garren erhalt.

W ir schildern die Dinge wie sie sind, 
nicht übertrieben, nicht schwarz, sondern 
so wie sie jede i. dér eine Trafik führt, 
wenn er sein Geschaft versteht, auch 

i schildern wird. Es ist, wie gesagt, nicht 
; zum ersten Male, dass wir dieses Thema 
berühren und die Verschleisser aufge- 

! fordert habén, sich endlich aufzurafTen 
und durch ein einmüthiges Eingreifen 
und Zuhilfenahuie jedes gesetzlichen Mit- 
tels den trostlosen Zuslanden ein Ende 

I zu bereiten, beziehungsweise bessere 
Verháltnisse herbeizuführen. Wer unsere 
Meinung tlieilt. wer seine und seiner 
Geschattsk ollegen Eage zu verbessern 
wünscht, wer diesem stufenweisen Sin- 
ken des Konsums Einhalt gebieten und 
endlich einmal gesunde Verschleissver 
haltnisse herbeiführen will, dér wende 
sich vertr.iuensvoll an uns und wir wer
den dann eine Aktion ergreiíen, die un- 
bedingt von Erfolg begleitet sein wird. 
W er aber da rubig zuwarten will, was 
andere thun, wer da denkt, dass er im 
Nothfalle seine Trafik verkaufen wird, 
dem sagen wir schon heute, dass nur 
zu bald eine Zeit kommen wird, in wel- 
cher maii eine Trafik nicht kaufen, nicht 
verpachten, ja nicht einmal verschenken 
können wird. Und wer da schliesslich 
an das, was wir hier versichern, dennoch 
nicht glaubt, dér nehtne nur seine Tra 
fikbüchelchen zűr Hand und rechne nach, 
wie seit Jahren állmaiig sich Ziffer von 
Ziffer abbröckelt, oder aber er záhle den 
Vorrath seiner Waaren ab und ver- 
gléiche ihn mit dem vorhergegangenen
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Jahre. Wem dann ilie Augen nicht auf- 
gehen, dem ist iiberhaupt nicht zu holfen.

Alsó frisch gehan Jelt! Wendet Euch 
an uns! Gern werden wir Allén mit Rat 
und That beistehen.

Unbrauchbar gawardsne Waaren.
Wenn aus den kön. ung. Tabak-Magazinen 

Waaren ausgeíolgt werden, welche verschim- 
melt, zerbrochen, oder durch welche Ursache 
immer unbrauchbar geworden sind, so hat dér 
Magazins-Verwalter die Pflicht, ohne irgend 
welche Untersuchung oder Protokoll-Aufnahme, 
die beanstandeten Waaren gégén brauchbare 
umzutauschen.

So lautet eine Verordnung, von dérén posi- 
tive Existenz wir Kenntniss habén und die 
gleichwohl kein einziger Beamter, dér mit dér 
Ausíolgung dér Waaren zu thun hat, zu ken- 
nen scheint.

Es ist abusurd, dass so etwas vorkommen 
kann. Eine solch wichtige Massregel, wie diese 
ist, eine Verfügung, welche die Hand des 
Ministers unterfertigt hat, sollte doch, so mei- 
nen wir, etwas ernster genommen werden, als 
dies geschieht. Alljáhrlich kommt es hunderte- 
mal vor, dass irgend eine Kiste Zigarren, Zi- 
garretten oder ein Sack Tabak, durch den 
Einfiuss dér Witterung leidet und unbrauchbar 
wird, daran ist nichts Besonderes. Nun sorgt 
eine weise Verfügung dafür, dass in solchen 
Falién ein Umtausch dér Waaren rasch er- 
íolge, nachdem in keinem einzigen Falle, wo 
sich das Tabak-Magazin im selben Orte be- 
findet, in welchem dér Grosstrafikant domicilirt, 
dér Schaden durch die Schuld des Grosstrafi- 
kanten entstanden sein kann. Doch was ge
schieht? Dér Tabak-Magazins-Beamte, verwei- 
gert den Umtausch, denn er kennt die Verordnung 
nicht, die Finanz-Direktion, an die sich dér 
Beschádigte wendet, kennt sie nicht und die 
Finanz-Commissariate können daher nichts an- 
deres thun, als durch Aufnahme eines Proto-

koHes ihrcs Átütés walten. Was Im i sp.iter 
geschieht ist Nebensache. Fást niomals erhált 
dar Grosstrafikant sain Gald oder die Waaren 
in vollem Batrage zuriick. W em  w.r etwas 
nicht begreifen können, so ist es dér Umstand, 
wonach die Grosstrafikanten sich eine derartige 
Schadigung gefallen lassen. Denn hier ist von 
einer Schsidigung die Rede, welche durch die 
Nichtkenntniss eioer existirenden Verordnung 
entsteht, einer Verordnung, welche so klar und 
deutlich spricht, dass eih Kommentár hiezu über- 
flüssig ist. Noch sonderbarer erscheint uns 
dieser Vorgang, nachifem ein hóhér Beamter 
dér kön. ung. Tabak-Regie diese Verordnung 
vor vielen Jahren qu ibi geschaffen hat und er 
selbst genaue Kenntniss davon hat, dass sie 
existirt. Warum erlásst die kön. ung. Tabak- 
Regie daher nicht ein Rundschreiben an sammt- 
liche Tabak-Magaziné,-dass diese den Umtausch 
unbrauchbar gewordener Waaren brevi manu 
vorzunehmen habén?,Wir denken, dass dies in 
die Kompetenz dér Tabak-Regie gehört und 
dass diese verpflichtet ware enilich hierin ein- 
mal Oordnung bu schaffen. Kann mán es auch 
nicht entschuldigen, dass jene Aernter, welche 
mit den Partéién verkehren, solch wichtige 
Vorschriften, wie diei in Rede stehende, nicht 
kennen, so trifft die ‘Schuld gleichwohl zumeist 
jene Amtsstelle, dér fortwáhrend solche Falié 
gemeldet werden, ohne dass sie an die vor- 
handene Verordnung eriu íert. Wir ersuchen 
die löbl. Direktion dér kön. ung. Tabak-Regie, 
jene Ministerial-Verordnung aufzusuchen und 
dieselbe zűr Kenntniss sammtlicher Tabak- 
Magazine zu bringen, damit im Sinne derseloen 
rechtmáscig vorgegaagen werden kann und dér 
Grosstrafikant vor schaden bewahrt werde.

Vermischtes.
Lsbensmittal 'n Braintwen se iá lka i Macii 

den stadtischen Statuten dürfjri in B. anntwein- 
schánken keine Lebensmittel verlc'iuft werden.

Eine Ministerial verordnung jedoch gestattet 
den Verkauf, wenn hiezu ein Gewerberecht 
vorhanden ist Die Bezirksvorstande wi:sen 
nun nicht, welche Verordnung zűr Geltung 
komiuen soll und habén aus dem Gruode dem 
Magi.strat eine Vorlage unterbreitet, worin 
sie die Modifizirung des stadtischen Statuts 
erapfehlen.

B rie fkasten  dér R edaktion .
Herrn B W. in Zs. Ihre Bemerkungen über 

unssren Artikel bezüglich dér Indolenz eines 
grossen Theiles dér Grosstrafikanten dem Fach- 
blatte gegeníiber, sind sehr zutreffend und zeu- 
gen von einer ebenso objektiven, wie gerechten 
Auffassuag dér Thatsachen. Wir wollen hierüber 
nicht mehr viel Worte verlieren, sondern sagen 
nur, dass es zum Sehmden dér Grosstrafikan
ten geschieht. wem  sie für eine Dublizistische 
Vertretung ihrer Interessen keinen Sinn habén.

H e-rn  □. M In Ny. Wenn dér Adressat die 
Zeitung eine Zeit láng zugestellt erhalt und sie 
anoimmt, ferner, wenn er von Seite dér Zeitungs- 
Administration aufgefordert wurde, das Blatt zu 
bezahlen, so ist er zahlungspflichtig. Wáre dies 
nicht dér Kall, so könnte jeder Empfáuger 
eines Blattes die Zahlung verweigern und zűr 
Ausrede gebrauchen, er habé das Blatt nicht 
bestellt. Es genügt, wenn das Blatt ein einziges- 
mal bestellt und seither zugestellt wurde. Wenn 
Sie alsó auf Ihrem Stan ipuikte bslu-ren, d m  
dürfcen Ihnen nur Gerichtskosten entsteiien und 
ratheo wir Ihneo daher, zűr Bezahlung des 
Blattes, wozu Sie verpflichtet sind.

Herrn I. Sch. Bidaoest. Das ist Schwindel, 
seien Sie auf Ihrer Hűt.

Frau  M. J. Budapest. Kann überhaupt nicht 
verkauft werden, Sie habén hiezu kein Recht.

H errn  A. V. Ofen Diese Klagen siód schon 
derart alt, dass mán sie kauin mehr beachtet.

Hilfsrodakteur: Ferillnand Keltái.

„ L E  G R I F F O N "  -  -  -  
-  -  -  „ L E  S U B L I M E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintratiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
w eil von Jed erm an n  verlangt.

GENERAL-DEPOT!

G O L D Z I E H E R  G E E Z A
Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.

Ecksfnin Hwntt é» Vi» utóda, Klek Bü'líipoft, Korié,í JlcT. :l
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